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EN DEBATTERAD FIBULAFORM 
AV 

M Å R T E N S T E N B E R G E R 

D
et gotländska fornsaksmaterialet från förromersk järnålder 
är i hög grad självständighetspräglat, en egenskap, som det 
f. ö. delar med det samtida fornsaksbeståndet från det 
svenska fastlandet och som utgör en bidragande orsak till 

svårigheterna att kunna synkronisera de svenska formerna med an
gränsande länders. En sådan lokalbetonad form äro de spännen med 
halvsfärisk eller päronformig bronsskålla samt nål och lång spiral av 
järn, vilka äro funna på Gotland i ett begränsat antal exemplar (ÄEG 
s. 6, fig. 37—39). I likhet med H. Hildebrand1 har O. Almgren2 be
traktat denna klumpiga och osköna fibulatyp som en gotländsk om-
formning av fibulan enligt mollan-la-Teneschemat med två kulor på 
bågen. Utgångsläget skulle enligt denna tydning vara en fibula av 
huvudtyp ÄEG fig. 33. På typologiska grunder har den kupiga got
ländska fibulan hänförts till den nordiska järnålderns tredje period. 

I ett meddelande i Fornvännen 1927 har O. Janse3 rest tvivel mot 
denna uppfattning av fibulatypens tidsställning och härstamning; i 
stället för en III-periodstyp skullo den kupiga fibulan vara att be
trakta som en avläggare av Hallstattidens pukfibula och därigenom 
att tillskriva period I. Denna hypotes kan i förstone verka tilltalande, 
men det kupiga spännets släktskapsförhållande till den gotländska 
lokalformen ÄEG fig. 35—36 ävensom till vissa bornholmsfibulor, 
exempelvis Vedel, Bornholms Oldtidsminder etc. fig. 119, är så på-

1 H. H i l d e b r a n d , Bidrag till spännets historia, Ant. tidskr. IV, s. 
177 ff. 

2 O. A l m g r e n u. B. N e r m a n , Die älteste Eisenzeit Gotlands, del I, 
s. 6, Sthlm 1914. 

3 O. J a n s e , Till frågan om de gotländska, kupiga fibulornas kronologi, 
Fornvännen 1927, s. 367 ff. 
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Fig. 1. 

Gravfynd frän*Grinds, Vallstena sn, Gotland. 
Gravc-tind from Grinds, parish of Vallslena, Gotland. 

Fig. 2. 
Rekonstruktion av fibula ur gravfyndet från Grinds i Vallstena sn. 

Recoiistruclion of tllml» from UM grave-find (rom Grinds, parish of Vallstena. 

fallande, att dess förläggande till den nordiska järnålderns begyn
nelse ej utan vidare kan accepteras. Ktt nyligen gjort fynd på Got
land ger avgörande upplysning om spännegruppens art. 

På det invid grustaget vid Grinds i Vallstena sniken belägna grav
tältet gjordes vid avbaningsarbetcn fiir grustagets utvidgning år 
1938 ett brandgrav fynd, bestående av två kupiga spännen av här dis-
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kuterad typ samt tre små, rundat kvadratiska bucklor av brons (fig. 
I).4 Föremålens tillvaratagande skedde tyvärr likväl ej vid systema
tisk undersökning. De små bronsbucklorna skilja sig från de under 
äldre romersk järnålder förekommando bucklorna därigenom att de 
i stället för två hål för deras fastgörande vid ett textilt underlag äga 
två tämligen breda flikar vid underkanten för detta ändamål. Båda 
fibulorna äro eldskadade; endast den ena har spiralen i behåll. 
Främre delen av nålhällaren är jämväl förlorad hos båda. Bevarade 
detaljer av bågkonstruktionen hos den ena fibulan göra det möjligt 
att bestämma den princip, efter vilken fibulorna tillverkats (jfr re

konstruktionen fig. 2). Fibulans båge 
t av järn har framtill utlöpt i en nålhål-

^ ^ lare med spetsen tillbakaböjd mot bå-
mk gen. Bågen och den förlängda nålspet-

M ÉV sen — tillverkade av en fyrkaiitsinidd 
V ^ L l('" omfattas och sammanhållas a\ 

det blåsformiga skalet av brons, vilket 
^ P B J j p tycks Im anbragts genom övergjutning. 

Den bakåtböjda och förlängda spetsen 
förefaller vara förd praktiskt taget ända 
Fram till spiralen, detta för att där kunna 
erhålla erforderlig förankring av den 
bronsbesättning, som det välvda, ihåliga 
skalet bildar. Det är ej allenast en här
ledning av mellan-la-Ténefibulan utan 

en fibula byggd enligt mellan-la-Ténefibulans princip, det här är frå
gan om. Den andra fibulan i Grindsgraven torde ha varit den be
skrivna fullständigt lik. 

Med detta är emellertid ej frågan om spännetypens tidsställning av
gjord. Almgrens uppfattning om, att den tillhör senare delen av för
romersk järnålder är dock bekräftad. Frågan är likväl, om ej for
men måste betraktas såsom äldre än vad Almgren föreslagit. De små, 
i Grindsfyndet ingående bronsbucklorna lämna intet direkt daterings
stöd. Liknande förekomma ymnigt i några gotländska gravfynd från 
sen period III ävensom i ett och annat fynd, som torde vara att hän
föra till en äldre del av samma period; i nordvästra Tyskland upp
träda identiska bucklor i gravfynd, tillhörande såväl Jastorf- som 

Fig. 3. 
Gravfynd från Frlxarve, 

Rone sn, Gotland. 
Grave-find from Frlxarve, parish 

of Rone, Gotland. 

* S. H. M. inv. nr 22086. 
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Ripdorfhorisonterna.5 Det möter sålunda intet bindor att med hänsyn 
till förekomsten av ifrågavarande föremålsform förlägga den kupiga, 
gotländska fibulan till period II av vår järnålder, där den konstruk
tivt sett hör hemma. Den till bågens huvudända tillbakadragna nål-
hållarens ten är visserligen i och för sig ett sent drag, som här dock 
torde finna sin förklaring i fibulans byggnadssätt. Den knoppför-
eedda fibulan av inellan-la-Tcnetyp motsvarar i regel vår period II 
och det är med denna huvudform den kupiga gotlandsfibulan på det 
intimaste sammanhänger. Någon större tidsskillnad behöver därför 
strängt taget ej föreligga mellan förlagan och efterbildningen på Got-

Fig. 4. 
Rekonstruktion av fibulorna ur gravfyndet från Frlxarve i Rone sn. 
Reconstruction of fibulas from the gravc-find from Frlxarve, parish of Rone. 

land. Under alla omständigheter bör den tillföras den äldre grupp 
av former, hänförda till period III, vilken allt tydligare låter sig ur
skilja i vårt svenska fornsaksmaterial och som delvis måste inrym
mas i det tidsavsnitt, som givits benämningen period II. Så vitt känt 
har den kupiga fibulan aldrig heller hittats tillsammans med bevis
ligen yngre föremålsformer. 

5 K. T a c k e n b e r g , Die K u l t u r der friihen Kisenzeit in Mittel- und 
Westhannover , Hildesheim u. Le ipz ig 1934, s. 46, Taf. 11, fig. 20—21, samt 
där anförd l i t t e ra tu r . 
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H u r u nä ra den kupiga fibulan är förknippad med den knoppför-

sedda inellan-la-Tcnefibulan framgår av den konstruktiva överens

stämmelsen mellan den och de båda fibulor från ett gravfynd vid 

Fr lxarve i Rone socken på Gotland, vilka här avbildats som fig. 3 

(ÄEG fig. 35, 36). De ej sakkunnigt upptagna spännena förklaras 

ha blivit funna t i l lsammans med tvenne bronsfibulor av utpräglat 

sen III-periodsform (ÄEG fig. 44). Berättigade tvivel kunna dock 

höjas mot riktigheten av den uppgivna fyndkombinationen. Almgren 

har även ifrågasatt uppgiftens tillförlitlighet. Otvivelaktigt rör det 

sig hä r om två gravfynd, som blandats ihop. Vad som är av speciellt 

intresse i föreliggande fall är, att de båda Frixarvefibulorna, som 

tydligen utgöra ett gotländskt försök att åstadkomma en knopptibula 

av mellan-la-Ténetyp, tydl igen äro kons t rue rade på ett med 

Grindsfibulorna överensstämmande sätt (fig. 4) . Bågen och nålhål-

larens tillbakaböjda ten av jä rn äro inkapslade i ett dubbelknopp-

format hölster av brons, av allt att döma övergjutet. Dessa fibulor 

böra snaras t r äknas till period I I och lämna en fingervisning om det 

sannolika läget i tiden för fibulorna av Grindsfyndets typ.0 

S U M M A R Y 

M Å R T E N S T E N B E R G E R : A debaled form of fibula. 

The author deals with a type of fibula known from Gotland, eharaeter-
ized by seini-spherical or pear-shaped bronze boss, with pin and long spiral 
of iron, which O. Almgren has ascribed to the third period of the Iron 
Age, but which O. Janse has considered to be a Gotland development 
of the >kettledrum» fibula of the Hallstatt period. A recent find of a 
creinationgrave (find) from Grinds, in the parish of Vallstena in Got
land, of 2 fibulas of this kind (fig. 1) throws a decisive light on this 
type of fiblula. In this case it is a fibula of the intermediate La Téne 
type, which is of a special design in Gotland. The iron how of the fibula 
ends in front in a catch for the pin, with the point bent back towards the 
bow. The bow and the prolonged point of the pin are surrounded and 
held together by the cystifonn bronze shell, which is obviously smelted 
on (fig. 2). The author takes into account the possibility that this type of 
fibula should be ascribed to the second period of the Iron Age, which 
would iraply a welcome addition to this period whieh, in Seandinavia, 
is so mysteriously poor in relics. 

8 Jfr C.-A. M o b e r g , Zonengliedcruiigcii der vorchristlichen Eisenzeit 
in Nordeuropa, Lund 1941, s. 102. 


